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Ciltsgrāmatas vēsture



Ciltsgrāmatas kārtošana

 Ciltsgrāmata ir Latvijas valsts īpašums, un tās 

kārtošanu finansē valsts.

 Ciltsgrāmatu kārto audzēšanas organizācijas. 



CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS 

METODIKA

Ciltsgrāmata ir informācijas krājums par dzīvnieku 

izcelšanos, produktivitāti un ciltsvērtību. 

Šāda informācija nepieciešama, lai veiktu selekcijas 

rezultātu apkopošanu un analīzi. 

Pamatojoties uz šiem datiem, tiek noteikti turpmākie 

selekcijas kritēriji, to sasniegšanas iespējas un 

ciltsdarba programmas izstrādāšana.



CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS 

METODIKA

Ciltsgrāmatas kārtošanas un uzturēšanas kārtību nosaka 

Dzīvnieku audzēšanas regula un Ministru kabineta 

noteikumi.

Pamatojoties uz šiem normatīvajiem aktiem, ciltsgrāmatai 

ir divas daļas – pamatdaļa (A) un papilddaļa (B).



CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS 

METODIKA

Govis un vaisliniekus ciltsgrāmatā ieraksta un paaugstina 

klasi kārtībā, par ko organizācija vienojusies ar ganāmpulka 

īpašnieku vai reproduktīvā produkta īpašnieku.

Pamatdaļā (A) ietilpst:

- ciltsgrāmatas numuri, kurus piešķir vīriešu kārtas 

dzīvniekiem

- trīs klases - “A1’’, “A2” un “A3”, kurās ieraksta sieviešu 

kārtas dzīvniekus.



S SA 11.04.2005 16g. 02m. 00d. PASAKA Z LVG A2

S SA 09.02.2006 15g. 04m. 02d. SIMONA Z LVG A2

S SA 24.05.2006 15g. 00m. 18d. ULA Z LVG A2

S HS 20.03.2009 12g. 02m. 22d. AROMA P LVH A1

S LB 06.11.2009 11g. 07m. 05d. ZELDA P LVS A2

S LB 07.01.2010 11g. 05m. 04d. DORE P LVS A1

S HM 07.02.2010 11g. 04m. 04d. MIŠELA P N

CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS  

METODIKA



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 LORD FON AIZUPS

 LVZ 32221

 Siguldas CMAS

 Šķirne:

 Latvijas zilā

 Asinība:

 LZ 60.94%, LP 32.81%, HM 6.25%

 Dzimis:

 29.06.2017., Latvija

 Dzemdības:

 normālas/vieglas



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 MODEMS

 LVS 32056

 Siguldas CMAS

 Šķirne:

 Vācijas sarkanā

 Asinība:

 AN 62.5%, HM 18.75%, HS 18.75%

 Dzimis:

 06.08.2009., Vācija

 Dzemdības:

 vieglas



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 VILJAMS

 LVH 60316

 Siguldas CMAS

 Šķirne:

 Holšteinas sarkanraibā

 Asinība:

 60 % HS; 40 % HM

 Dzimis:

 24.09.2010., Dānija

 Dzemdības:

 vieglas



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 Ri-Val-Re HAMMER PP -ET

 LVH 61497 551HO03588

 ST genetics

 Šķirne:

 Holšteinas melnraibā

 Asinība:

 HM 100%

 Dzimis:

 26.02.2017., ASV

 Dzemdības:

 1.8% pēc tēva (1.7% meitām



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 LEBONVO

 LVG 95546 FR14231751

 EVOLUTION International

 Šķirne:

 Šarolē

 Asinība:

 SA 100%

 Dzimis:

 09.11.2015., Francija

 Dzemdības:

 vieglas



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 ZEMGUS

 LVS 32159

 Siguldas CMAS

 Šķirne:

 Latvijas brūnā

 Asinība:

 LB 65.92% DS 34.08%

 Dzimis:

 10.07.2014., Latvija

 Dzemdības:

 normālas

 Ieteicams izmantot  Latvijas brūnās šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanas programmā.

 Saņēmis augstu eksterjera novērtējumu no pieredzējušā Vācijas AAA analītiķa Simon Guido.



CILTSGRĀMATAS    KĀRTOŠANAS  METODIKA

 SUNSET CANYON DIVIDEND-ET

 LVC 80100 1JE00791

 GENEX

 Šķirne:

 Džersejas

 Asinība:

 100%

 Dzimis:

 21.10.2010., ASV

 Dzemdības:

 vieglas



CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS 

METODIKA

Ciltsgrāmatas galvenajā daļā ieraksta dzīvniekus, ja:

tam ir šķirnei atbilstoša izcelsme:

3 paaudzēs (māte, tēvs, mātes tēvs, mātes māte, tēva 

tēvs, tēva māte, mātes mātes māte, mātes mātes 

tēvs);

2 paaudzēs - ievestiem dzīvniekiem (māte, tēvs, mātes 

tēvs, mātes māte, tēva tēvs, tēva māte), ja tas ir ievests 

līdz 01.11.2018.



CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS 

METODIKA

 tā vecāki un vecvecāki (māte, tēvs, mātes tēvs, 

mātes māte, tēva tēvs, tēva māte) ierakstīti tās 

sarkanās šķirņu grupas ciltsgrāmatas pamatdaļā 

(ārzemju izcelsmes priekštečiem var nebūt 

norādes par ierakstīšanu ciltsgrāmatā)



CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS 

METODIKA

 tam ir veikta eksterjera lineārā vērtēšana

 tas ir sasniedzis vismaz 12 mēnešu vecumu

 vīrišķās kārtas dzīvniekiem - ir apstiprināta paternitāte 
un maternitāte ar DNS vai līdzvērtīgu testu;

vai

 ja pēc 01.11.2018. dzīvnieks (sievišķās vai vīrišķās 
kārtas) ir ievests Latvijā ar zootehnisko sertifikātu kā 
tīršķirnes dzīvnieks.



Buļļu mātes ir govis ar augstāko ciltsvērtību un stabilām pazīmju

iedzemdēšanas spējām pēcnācējiem. To noteikšanai jāizmanto 

iedzimstamības koeficienti. Laba buļļu māte būs tāda, kura, ne tikai 

pati nodrošina 

augstu produktivitātes līmenis un labu eksterjeru, bet stabili to 

uzrāda četrās priekšteču

paaudzēs kā no tēva, tā no mātes puses. Buļļu māšu priekšteči ir 

selekcionējamo pazīmju uzlabotāji.



Dabīgā lecināšanā

Lakt. Izslauku

ms, kg

tauku 

saturs, 

%

piena 

tauku dau

dzums, kg

piena 

proteīn

a satur

s, 

%

piena 

proteīna

daudzums, 

kg

tauku un 

olbalt. 

summa, kg

1 6500 4.20 273 3.30 214 487

2 7000 4.20 294 3.30 231 525

3 un 

vec.

8000 4.20 336 3.30 264 600

Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijās

1 7500 4.20 315 3.30 247 562

2 8500 4.20 357 3.30 280 637

3 un 

vec.

9000 4.20 383 3.30 301 684

4. tabula

Minimālie kritēriji Sarkano govju šķirņu grupas vaislas 

buļļu mātēm



Buļļu tēvi ir vaislas buļļi ar visaugstāko ciltsvērtību, spējīgi 

pēcnācējiem iedzemdēt produktivitātes pieaugumu un labu 

eksterjeru un to priekšteči vismaz četrās paaudzēs novērtēti kā 

selekcionējamo pazīmju uzlabotāji.



Izcelšanās ar DNS metodi jāapstiprina:

 dzīvniekiem ar neskaidru informāciju par 

norādītajiem vecākiem,

 visiem vaislas buļļiem, nosakot atbilstību pēc tēva 

un mātes,

 ciltsgrāmatā reģistrētiem dzīvniekiem izlases 

kārtībā,

 dzīvniekiem pēc īpašnieka pieprasījuma.



Paldies par uzmanību!


